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Başkanlığının

Kurumumuz ile IMT-2000/UMTS işletmecileri arasında imzalanan “IMT-2000/UMTS
Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz
Sözleşmeleri”nin (IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmeleri) 18’inci, 23’üncü ve Geçiçi
1’inci maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği’nin (EHSİYY) 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, IMT2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesindeki Şebeke Yatırımlarında Ar-Ge Merkezi ve
KOBİ’lere İlişkin Şartların Sağlanıp Sağlanmadığının İncelenmesinde Dikkate
Alınacak “Yükümlülük Kapsamında Kabul Edilen Yatırım Kalemleri Listesi”nin
belirlendiği 29/12/2009 tarihli ve 2009/DK-09/692 sayılı Kurul Kararı, 04/03/2009
tarihli ve 2009/DK-09/109 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan ve 24/04/2009 tarihli ve
27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “IMT-2000/UMTS Şebekelerinde
Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar” (Usul ve Esaslar) ve ilgili diğer mevzuata istinaden;
EHSİYY’in 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kuruma bilgi
ve belge verilmesi: İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi kapsamında istenen
veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz
olarak Kurumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür.” hükmü ve
Kurumumuz ile Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve
Vodafone Telekomünikasyon AŞ arasında imzalanan IMT-2000/UMTS İmtiyaz
Sözleşmelerinin “Bilgi verme” başlıklı 23’üncü maddesinde yer alan “Yönetmelik
hükümlerine ilave olarak; a) İşletmeci, Kurum tarafından istenen her türlü bilgi ve
belgeyi doğru ve eksiksiz olarak ve Kurumca istenen süre içerisinde vermekle
yükümlüdür.…” hükmüne aykırı olarak; yükümlülük kapsamında gösterilmesi gereken
bazı faturaların yükümlülük kapsamında gösterilmemesi, yükümlülük kapsamında
gösterilmemesi gereken bazı faturaların ise yükümlülük kapsamında gösterilmesi,
bazı fatura tutarlarının ve Ar-Ge ile Teknik Destek Merkezlerinde çalışan bazı
personelin Kuruma yanlış raporlanması hususları tespit edilmişse de işletmecilerin
ilgili mevzuat ve kurul kararlarıyla belirlenen ar-ge yükümlülüklerini yerine getirdikleri
anlaşıldığından idari yaptırım uygulanmasına gerek bulunmadığı, ancak faturalama
ve Kuruma bilgi verme konularında gerekli özenin gösterilmesi hususlarında
işletmecilerin uyarılmasına karar verilmiştir.

